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OS ENCANTADOS NAS FESTAS DO DIVINO: 

ESTRUTURA E ANTIESTRUTURA

Resumo

Anualmente realizam-se em São Luís (Maranhão) cerca de 

80 festas do Divino Espírito Santo, a maioria em terreiros de 

tambor de mina e envolvendo a construção de articulações 

várias entre as festas e entidades e rituais afrorreligiosos. 

Neste artigo centro-me na participação dos encantados (vo-

duns, orixás, nobres, princesas e caboclos) em distintos seg-

mentos rituais das festas, situados ora do lado da estrutura, 

ora do lado da antiestrutura. Mostro que essa participação 

se faz de acordo com a divisão dessas entidades em dois 

grandes grupos, também eles situados do lado da estrutura 

(voduns, orixás, nobres e princesas) e do lado da antiestrutu-

ra (caboclos). Pode-se, portanto, falar em congruência estru-

tural entre as festas do Divino e os grandes princípios orga-

nizadores do panteão e do ritual do tambor de mina. Argu-

mento que essa congruência é ativamente construída pelos 

terreiros e é central para entender os processos de apropria-

ção das festas pelo tambor de mina.

THE ENCHANTED IN FESTIVALS OF THE HOLY GHOST: 

STRUCTURE AND ANTI-STRUCTURE

Abstract

Most of the eighty Holy Ghost festivals that take place every 

year in São Luís (Maranhão) are celebrated in tambor de mina 

cult houses and involve the construction of several types of 

articulation between the festivals and Afro-Brazilian ritual. 

This paper focuses on the participation of encantados (‘the en-

chanted’: voduns, orishas, nobles, princesses and caboclos) in 

distinct ritual segments of Holy Ghost festivals, associated 

with ideas of structure and anti-structure. I show that the par-

ticipation of the enchanted in the festivals follows the same 

pattern: spiritual entities associated with ideas of structure 

(voduns, orishas, nobles and princesses) participate in rituals 

organized according to ideas of containment and hierarchy, 

while other spiritual entities associated with ideas of anti-

structure (caboclos) participate in rituals organized around the 

ideas of excess and disorder. Thus a structural congruence  ex-

ists between Holy Ghost festivals and the principles that or-

ganize the tambor de mina pantheon. I argue that this congru-

ence is actively constructed by tambor de mina cult houses 

and is crucial to understanding the processes through which 

the Holy Ghost festivals are appropriated.
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